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PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI 

JALAN RAYA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 91/PID.SUS/2014/PN.MTR) 
NAMA : M. ADITYAWARMAN 

NIM : D1A 013 224 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dan penerapan 

pidana dalam putusan nomor : 91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normative yang menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini 

menjelaskan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana 

mempertimbangkan pertimbangan yuridis, seperti dakwaan, tuntutan, fakta 

persidangan dan pertimbangan non yuridis, seperti, sikap pelaku setelah 

melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap pelaku maupun 

korban, latar belakang, riwayat hidup dan akibat perbuatan terdakwa. Serta 

penerapan pidananya terdakwa bersalah melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

didasarkan dari fakta-fakta persidangan dan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 

dan tuntutan jaksa. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 

dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Penerapan pidana 

 

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL IN TRAFFIC ACCIDENT CASE 

(DECISION STUDY NUMBER: 91 / PID.SUS / 2014 / PN.MTR) 

NAME : M. ADITYAWARMAN 

NIM : D1A 013 224 

FACULTY OF LAW OF MATARAM UNIVERSITY 

ABSTRACT 

This study aims to determine the judge's consideration and criminal application in 

the decision number: 91 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mtr. This study uses a normative 

legal research method that uses a legislative, conceptual and case approach. The 

results of this study explain the judge in imposing the severity of the criminal 

consider juridical considerations, such as charges, demands, facts of the trial and 

non-juridical considerations, such as the attitude of the perpetrator after 

committing a crime, the influence of criminal acts against the perpetrator and 

victim, background, biography and consequences the defendant's actions. As well 

as the criminal application of the defendant guilty of violating article 310 

paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 

Transportation based on the facts of the trial and juridical considerations, namely 

the indictment and prosecutor's demands. The defendant was sentenced to 8 

(eight) months imprisonment with probation for 1 (one) year 4 (four) months. 

Keywords: Judge consideration, Criminal application 
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I. PENDAHULUAN 

Lalu lintas menurut Pasal 1 ke 2 UU No. 22 Tahun 2009 adalah gerak 

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU No. 22 Tahun 2009 

adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban 

manusia dan/atau kerugian harta benda. Adapun kecelakaan lalu lintas yang tidak 

dapat diproses hukum ialah kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal merupakan 

kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan 

pengguna jalan lain. Dan juga terdapat bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat 

diproses hukum dan ada juga yang tidak dapat diproses hukum.  

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu 

hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat 

berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumah uang satuan saja. 

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Namun 

dalam prakteknya terdapat putusan hakim yang keliru dalam menjatuhkan 

hukuman, seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 

91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 14a ayat (5) 

KUHP, karna dalam pasal tersebut haruslah disertai hal-hal atau keadaan-keadaan 

yang menjadi alasan perintah itu.  

Berdasar latar belakang yang di atas, dapat di rumuskan permasalahan : 1) 

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus 
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putusan perkara pidana No. 91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr ? , 2) Bagaimanakah 

penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian dalam kasus No. 91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr ?  

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk mengetahui pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan pengadilan tindak pidana 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kasus No. 

91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, 2) Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kasus 

No. 91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 1) secara 

akademis, sebagai salah satu syarat memenuhi persyaratan sederajat S-1 progam 

studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan mampu sebagai refresnsi bagi yang membutuhkan serta 

berminat dalam mengembangkan lebih lanjut ; 2) Secara Teoritis, dapat 

memberikan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya hukum pidana 

terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian ; 3) Secara Praktis, dapat memberikan keadilan dan rasa 

aman terhadap masyarakat dalam menegakkan keadilan (aparat penegak dalam 

pertimbangan hakim penerapan pidana dalam kecelakaan lalu lintas dijalan raya). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, koseptual, kasus. Sumber dan jenis bahan yang di gunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari sumber kepustakaan, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum sekunder. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Kasus Putusan 

Perkara Pidana Nomor : 91/PID.SUS/2014/PN.MTR. 

1. Pertimbangan Hakim 

a. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan ini adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 

factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-

undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. 

Adapun pertimbangan yuridis di antaranya :  

1) Dakwaan  

Perkara No. 91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr dalam hal ini 

terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang 

diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat 

(4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.  

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus 

dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut 

kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. 

2) Tuntutan 



4 
 

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 

310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah 

terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian 

Lalu Lintas”. 

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 

alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 

terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 

serta rasa keadilan. 

3) Fakta persidangan 

Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang 

perbuatannya dan terdakwa belum pernah di hukum. 

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah 

putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 
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tindak pidana dalam pasal tersebut sehingga terdakwa dinyatakan 

bersalah. 

 

b. Pertimbangan Non Yuridis  

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang bertitik tolak 

pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Adapun pertimbangan non yuridis di 

antaranya :  

1) Latar Belakang Terdakwa. 

Latar belakang terdakwa adalah terdakwa seorang 

karyawan swasta, kondisi terdakwa tidak siap atau tidak fokus 

dalam mengemudi sehingga terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas, 

kondisi kehidupan terdakwa dan kelurganya dapat dikatakan 

ekonomi menengah keatas dikarenakan sanggup memberikan uang 

santunan kepada kelurga korban.  

2) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana.  

Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang 

perbuatannya dan antara terdakwa dengan keluarga korban telah 

mengadakan perdamaian dan telah memberikan uang santunan dan 

uang duka` 

3) Akibat Perbuatan Terdakwa. 

Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut 

korban mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia.  
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4) Riwayat Hidup Pelaku. 

Nama   : Muhammad Hasim 

Tempat Lahir  : Bermi-Lombok Barat 

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 02 Maret 1984 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Kebangsaaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal : Dusun Bermi, Desa Jagaraga, Kecamatan 

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Karyawan Swasta 

Pendidikan  : SMA 

5) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Pelaku. 

Pelaku lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan 

bermotor.  

6) Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban 

 Hilangnya nyawa Korban 

 Menyebabkan keluarga korban menjadi sedih 

2. Analisis Penulis 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan 

faktor yuridis dan non yuridis. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut : 

a. Yuridis 

Berdasarkan dari dakwaan, tuntutan dan fakta persidangan 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
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pidana dan juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga 

terdakwa harus di hukum. 

 

 

b. Non Yuridis 

Berdasarkan faktor sosiologis atau hukum tidak tertulis dan juga 

keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya 

adalah benar terjadi maka terdakwa harus di hukum dengan hukuman 

yang pantas dan sesuai.  

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat 

bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-

benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur 

dalam Pasal 183 KUHAP.  

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut 

dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut 

undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian dalam 

KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik karena :
1
 

a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk 

pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan 

banyaknya alat bukti yang harus ada.  

b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti 

yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat 

hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila 

jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat 

                                                             
1
 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan 

Hukum Pidana dan Yurisprudensi, hlm. 408-409 
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menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan 

tindak pidana tersebut. 

 

Jadi yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat 

dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 

dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung 

jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka 

pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, 

terdiri atas tiga syarat yaitu :
2
 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 

jawabkan dari si pembuat. 

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si 

pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :  

a. Disengaja. 

b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.  

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. 

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat 

dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan 

hukum.  

Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan 

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 

pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti 

                                                             
2 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, hlm. 6 
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yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai 

berikut:
3
 

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan 

paling lama satu tahun.  

Penjatuhan pidana pada kasus ini selama 8 (delapan) bulan lebih 

rendah dari tuntutan jaksa yaitu selama 1 (satu) tahun dikarenakan hakim 

mempertimbangkan adanya kesepakatan damai antara terdakwa dan 

keluarga korban. Hukuman yang di berikan kepada terdakwa jauh lebih 

ringan dari hukuman maksimal dalam pasal 310 ayat (4) tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan pertimbangan pada berita 

acara pemeriksaan/olah kasus oleh jaksa penuntut umum.  

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu 

Lintas yang Mengakibatkan Kematian dalam Kasus No. 

91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdiri dari 2 (dua) syarat 

yaitu syarat formil dan syarat materil 

Bahwa dalam kasus ini untuk membuktikan dakwaannya, penuntut 

umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, 

dan 2 unit kendaraan untuk memperkuat dakwaannya.  

                                                             
3 Indonesia,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  psl. 359 
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Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan 

subsidairitas yaitu Primer melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Subsidiair Pasal 310 

ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASIM terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan 

Primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HASIM 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 

selama 2 (dua) tahun. 

3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 

3. Amar Putusan  

Menyatakan bahwa MUHAMMAD HASIM terbukti secara sah 

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 

meninggal dunia. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) 

bulan dan mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan. hukuman tersebut tidak perlu 

dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan 
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Hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 

dan 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan perbuatan yang 

dapat dihukum dan terdapat barang bukti dan juga membebankan biaya 

perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus 

rupiah). 

4. Analisis 

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, 

maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana 

formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya 

seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, 

dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk 

didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan 

terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya, oleh 

karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa 

unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat 

dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

III. PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 1) Pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, tentu hakim telah 

mempertimbangkan pertimbangan yuridis, seperti dakwaan, tuntutan serta 
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fakta persidangan yang ada dan telah dipertimbangkan juga pertimbangan non 

yuridisnya, seperti latar belakang terdakwa, sikap pelaku setelah melakukan 

tindak pidana, akibat perbuatan terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh 

tindak pidana terhadap pelaku dan pengaruh tindak pidana terhadap korban. 

Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan nomor 

91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ini 

terlihat dari fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yakni 

terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, antara terdakwa 

dan keluarga korban telah mengadakan perdamaian dan telah memberikan 

uang santunan dan uang duka dan terdakwa belum pernah dihukum. ; 2) 

Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam 

berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam perkara putusan 

nomor 91/Pid.Sus/2014/PN.Mtr didasarkan pada fakta-fakta hukum baik 

melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat 

bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 

dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan subsidaritas 

yaitu dalam dakwaan Primernya di dakwa dengan Pasal 310 ayat (4) kemudian 

pada dakwaan Subsidiair di dakwa dengan pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 

2009. Karna terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, 

sehingga Jaksa Penuntut Umum menerapkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan terdakwa 

dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa 

percobaan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 
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Saran 

1) Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 

juga harus melihat ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut, 

guna menjatuhkan putusan lebih berat lagi terhadap terdakwa, agar terdakwa 

jera dan tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dikemudian hari; 2) 

Seharusnya hakim lebih mengoptimalkan ancaman pidana dalam pasal 310 

ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dengan tidak hanya memberikan hukuman pidana penjara saja, namun juga 

disertai dengan hukuman denda terhadap terdakwa. Karna dalam pasal 

tersebut terdapat kata dan dimana kata dan disini merupakan gabungan dari 

sanksi yang terdapat di dalam sebuah pasal, sehingga dimungkinkan 

dijatuhkan pidana penjara dan denda.  


